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ي دعم طلبة  برنام��
الدراســـات العلــيا

افتتح اللقاَء د. مهنّد مصطفى، المدير العاّم 
لمركز مدى الكرمل، ومدير السمينار، مشيرًا 
إىل أهّميّة تطوير ودعم المهارات البحثيّة يف 
سبيل تعزيز َدْور الطلبة والطالبات يف الحقل 
البحثّي والمعرفّي، وإثراء هذا الحقل بأبحاث 
متجّددة تتناول مواضيع بحثيّة مهّمة، وأكّد 
عىل أهّميّة التجديد المعرفّي للباحث، نظريًّا 
وعمليًّا. كذلك شمل اللقاء عرًضا للمواضيع 
البحثيّة والمنهجيّة لدى الطلبة المشاركين، 
القائمة  التحّديات  أبرز  إىل  التطرّق  وجرى 
مهنّد  د.  علّق  وقد  األكاديميّة.  يف مسيرتهم 
وجَرَْت  البحثيّة،  المواضيع  عىل  مصطفى 

مناقشتها بين الطلبة المشاركين.

تناول اللقاء موضوع اإلطار النظرّي وَدْور النظريّة 
يف الدراسات العليا، بمشاركة الـپـروفيسور أمل 
تل  جامعة  يف  السياسيّة  العلوم  أستاذ  جّمال، 
أبيب. قّدم الـپـروفيسور أمل جّمال قراءة نقديّة 
إىل  وتطرّق  البحثّي،  الحقل  داخل  األدبيّات  يف 
اإلطار  كتابة  يف  الباحث  ُقدرات  تطوير  أهّميّة 
واالّدعاءات  األبحاث  متابعة  خالل  من  النظرّي 
المعرفة  وإثراء  البحثّي،  الحقل  يف  الجديدة 

النظريّة لموضوع البحث.

سمينار وِمنَـــح لدعـــم مهـارات البحث سمينار وِمنَـــح لدعـــم مهـارات البحث . . 		
األكاديمّي لدى طلـبة الدراسات العليا األكاديمّي لدى طلـبة الدراسات العليا 
الفلسطينيّين - المجمــوعة السابعة:الفلسطينيّين - المجمــوعة السابعة:

يســرّ مركــز مــدى الكرمــل - المركــز العربــّي 
يضــع  أن  التطبيقيّــة  االجتماعيّــة  للدراســات 
ــنوّي  ــف الس ــر نص ــذا التقري ــم/ّن ه ــن أيديك بي
الســنة  المركــز يف نصــف  الــذي يقــّدم عمــل 
األخيــرة. شــهد المركــز، منــذ بدايــة عــام 2022، 
والورشــات  النشــر،  صعيــد  عــىل  ازدهــارًا 
األكاديميـّـة، والندوات والمؤتمــرات األكاديميّة، 
واإلصــدارات المختلفــة يف مجــاالت المعرفــة 
التــي يهتــّم بهــا المركــز. كذلــك عمــل المركــز 
بينهــا:  مــن  جديــدة،  مشــاريع  تطويــر  عــىل 
التحــرُّرّي؛  النفــس  علــم  فلســطين؛  ويكــي 
السياســّي؛  للتفكيــر  الكرمــل  مــدى  منتــدى 

األطروحــات.  رصــد  مشــروع 

اللقاء األول )كانون الثاني( 

اللقاء الثاني )شباط( 

ي مدى الكرمل برام��

للعام التاســــع عىل التـــوالي، يواصــل مـــركز 
مدى الكرمل مشروعه لدعم واحتضان طلبة 

الدراسات العليا.

األكاديمّي  البحث  مهارات  دعم  سمينار  انطلق 
الفلسطينيّين،  العليا  الدراسات  طلبة  لدى 
الدراســات  من  وطالبًا  طالبــة   	4 بمشـــاركة 
العليا من الجامعات اإلسرائيليّة والفلسطينيّة 
كلّ  الطلبة يحصل  أّن  بالذكر  واألجنبيّة. يجدر 
يف  مشاركته  مقابل  ماليّة  منحة  عىل  منهم 

السمينار. 
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 ُعِقد اللقاء الثالث وجاهيًّا يف مكتب مدى الكرمل 
يف حيفا. اُفُتتِح اللقاء بعرض مقترح بحث دكتوراة 
ُفتِح  ثَّم  ومن  السمينار،  يف  المشاركين  ألحد 
تمحور  المقترَح.  حول  النقاش  باب  للمشاركين 
الدكتور  البحثيّة، وقّدم خالله  المناهج  اللقاء يف 
الـُمحاضر يف قسم علم االجتماع  عميد صعابنة، 
يف جامعة حيفا، محاضرة بعنوان "المنهج البحثّي 

يف العلوم االجتماعيّة".

البحثّي  "اإلنتاج  موضوع  إىل  الرابع  اللقاء  تطرّق 
وتحّديات الباحث" مع الـپـروفيسور أيمن اغباريّة، 
الـُمحاضر يف كلّيّة التربية يف جامعة حيفا، ورئيس 

لجنة األبحاث يف مدى الكرمل.

"الكولونياليّة  موضوع  األوىل  الجلسة  ناقشت   
يف  المعرفة  إنتاج  سوسيولوجيا  االستيطانيّة، 
أريج  د.  وقّدمتها  النقديّة"،  والمنهجيّات  إسرائيل 
صبّاغ - خوري. خالل المحاَضرة، جرى التطرّق إىل 
أدبيّات ُمِهّمة ومركزيّة يف ما يتعلّق باألبحاث حول 
تضّمنت  وإسقاطاته.  االستيطانّي  االستعمار 
زعبي  عالية  الطالبة  من  عرًضا  كذلك  الجلسة 
مناهض  ونسوّي  قانونّي  تمثيل  "فحص  بعنوان: 

لالستعمار بناًء عىل تجارب نساء فلسطينيّات".
"المعرفة  موضوع  تناولت  الثانية  الجلسة 
رات  والمعرفة البديلة يف العلوم االجتماعيّة: تبصُّ
من الدراسات حول إسرائيل وغيرها"، وقّدمتها د. 
ُهنَْيدة غانم مديرة مركز "مدار". شملت الجلسة 
وعالقتها  البديلة  المعرفة  إنتاج  ألدبيّات  عرًضا 
بموازين القوى، وتطوُّر مفاهيم المعرفة البديلة 
وتداعياتها عىل الواقع اإلسرائيلّي - الفلسطينّي. 
كذلك شملت الجلسة عرًضا للطالب عبد القادر 
بدوي حول "تحوُّالت المجتمع المدنّي يف إسرائيل: 
عىل  الجديد  اليمين  وجمعيّات  منّظمات  تأثير 

السياسة اإلسرائيليّة". 
ومسيرة  "مسار  يف  تمحورت  الثالثة  الجلسة 
قّدمتها  وقد  ومنهجيّة"،  نظريّة  تحّديات  البحث: 
المحاِضرة د. عرين هّواري مديرة برنامج الدراسات 
تطرّقت  وفيها  الكرمل،  مدى  مركز  يف  النسويّة 
المحاِضرة إىل التحّديات القائمة يف أرض الواقع 
فيما يتعلّق بسيرورة البحث، وعرض أمثلة واقعيّة. 
باإلضافة إىل ذلك، شملت الجلسة عرًضا من ِقبَل 
"األقلّيّات  بعنوان  هّدوبة،  أبو  ميرڤـت  الطالبة 
رَطّي: األقلّيّة العربيّة - العنف الطاغي  والجهاز الشُّ

وغياب الشرطة".

اللقاء الثالث )آذار( 

اللقاء الرابع )أيار( 

اللقاء الخامس والسادس والسابع )حزيران( 
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ورشة "الصهيونيّـــة والحركة الوطـــنيّة ورشة "الصهيونيّـــة والحركة الوطـــنيّة . . 22
الفلســــطينيّة: قراءات فـــي مذكّــــــرات الفلســــطينيّة: قراءات فـــي مذكّــــــرات 
المستعِمر والمستعَمر" الدورة الرابعة.المستعِمر والمستعَمر" الدورة الرابعة.

ينشرها  التي  المذكّرات  دالالت  يف  الدورة  تتركّز 
فلســـطينيّون  وعســكر  وسياســة  فكر  قادة 
وصهيونيّون، كموقع لدراسة طبيعة المواجَهة بين 
الورشة نخبة  المستعِمر والمستعَمر. شارك يف 
مرحلة  يف  وباحثون  الجامعيّين  المحاضرين  من 
الـپـروفيسور  الورشة  يدير  الدكتوراة.  بعد  ما 
نديم روحانا، وتساعده يف التنسيق الطالبة َقَسم 
الحاجّ. خالل فترة النشرة ُعِقدت اللقاءات التالية

سلول،  إيهاب  الـپـروفيسور  اللقاُء  استضاف 
والذاكرة  للتراث  أمستردام  جامعة  يف  األستاذ 
حول  مداخلة  قّدم  الذي  الماّديّة،  والثقافة 
المتنافسة".  والذكريات  صات  التخصُّ "تداخل 
روحانا.  نديم  الـپـروفيسور  والنقاَش  اللقاَء  أدار 
تتعلّق  موضوعات  عّدة  المحاضرة  تناولت  وقد 
دراسّي  كحقل  صات  التخصُّ كتداخل  بمفاهيم 
والذاكرات  والتراث،  والذكريات  والذاكرة  وبحثّي، 
للُهويّة  المستمرّ  البناء  يف  وَدْورها  المتنافسة 

الوطنيّة. ُعِقَد اللقاء عْبر تطبيق الزوم.

اللقاء الثالثاللقاء الثالث )كانون الثاني(: 

اللقاء الرابعاللقاء الرابع )شباط(: 

اللقاء الخامساللقاء الخامس )آذار(: 

د. عادل  الزوم. فيه قّدم  اللقاء عبر تطبيق  ُعِقد   
النظريّة  "المقّدمات  بعنوان  محاَضرة  منّاع 
والمنهجيّة لكتابة السيرة الذاتيّة". وقد أدار اللقاَء 

والنقاَش الـپـروفيسور نديم روحانا.

تَشارََك أعضاء الورشة األفكار حول مشاريعهم 
خالل  عرضها  المقرَّر  بالورشة  الخاّصة  البحثيّة 
اللقاء السابع يف جامعة أمستردام يف شهر تّموز. 

أدار النقاش الـپـروفيسور نديم روحانا.

كان هذا اللقاء بعنوان "جنود إسرائيليّون يروون 
قّصة حرب عام 948	". تحّدث يف اللقاء كلّ من 
الواليات  شاْي حازقاني من جامعة ماريالند يف 
األكاديميّة  "الكلّيّة  من  پـيَسح  َوتوم  المتّحدة، 
تناولت  حيفا".   – إسرائيل  يف  للتربية  العربيّة 
اليهود  للجنود  متعّددة  روايات  المحاَضرتان 
الفلسطينيّة.  النكبة   :	948 العام  حرب  حول 

ُعِقَد اللقاء عبر تطبيق الزوم.

اللقاء السادس )أيّار( 

https://bit.ly/3ddApTw
https://bit.ly/3zCi621 
https://bit.ly/3P8rsrR 
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ورشــة دراســيّة - المجموعة الخامسةورشــة دراســيّة - المجموعة الخامسة

"الفلسطينيّون يف إسرائــيل: تحوُّالت اإلنـتــاج "الفلسطينيّون يف إسرائــيل: تحوُّالت اإلنـتــاج 
المعـــرفّي، قـــراءات فــي نصـــوص أكاديـــمـــيّة المعـــرفّي، قـــراءات فــي نصـــوص أكاديـــمـــيّة 

وتاريخيّة ومقارَبات نظريّة"وتاريخيّة ومقارَبات نظريّة"

الدراسيّة  الورشة  بشأن  إعالنًا  المركز  أطلق 
الجديدة لعام 2022، بعنوان "الفلسطينيّون يف 
يف  قراءات  المعرفّي،  اإلنتاج  تحوُّالت  إسرائيل: 
نصوص أكاديميّة وتاريخيّة ومقارَبات نظريّة". 
المعرفّي  اإلنتاج  مناَقشة  إىل  الورشة  تهدف 
وتطوُّره،  إسرائيل  يف  الفلسطينيّين  بشأن 
باإلضافة إىل مراجَعة ومناَقشة بعض النصوص 
المِهّمة التي كان لها إسهام يف تطوُّر هذا اإلنتاج 
سيدير  وخارجها.  اإلسرائيليّة  األكاديميا  يف 
الورشة  كلّ من د. مهنّد مصطفى )المدير العاّم 
لمدى الكرمل(، َود. أريج صبّاغ - خوري )عضوة 
لجنة األبحاث يف مدى الكرمل، والمحاِضرة يف 
قسم علم االجتماع واألنثروپـولوجيا يف الجامعة 

العبريّة يف القدس(.
)كلّ  مكثَّفة  لقاءات  ثالثة  الورشة  تتضّمن 
لقاء يستغرق ثالثة أيّام متواصلة يف رام الله( 
العلوم  يف  العليا  الدراسات  وطلبة  للباحثين 
سُتْعَقد  والحقوق.  واإلنسانيّة  االجتماعيّة 

اللقاءات الثالثة يف شهرَْي آب وأيلول. 

ة ي الدراسات النسو��ّ برنام��

ورقة بحثيّةورقة بحثيّة  )نيسان(:

عىل  الثانــي  للعام  عمـله،  البرنامج  يواصــــل 
يف  الفلسطينيّات  الباحثات  دعم  يف  التوالي، 
كتابة  أبحاثهّن والتشديد عىل أهّميّة أن تسهم 
يف  البرنامج  عن  الصادرة  األكاديميّة  األوراق 
المجتمعّي  للتغيير  عمل  إستراتيجيّات  طرح 
وتطوير  الجندريّة،  العدالة  نحو  والسياسّي 

نظريّات جديدة. 

إصدارات

الدكتوراة  لطالبة  بحثيّة  ورقة  البرنامج  نشر 
ُسكَْينة ْحريب – سواعد، بعنوان "ما بين جيلَْين 
األكاديـــميّة  المسـيـــرة   - العالي  التعليــم  من 
لطالبات الدكتوراة الفلسطينيّات يف إسرائيل". 
واالجتماعيّة  التربويّة  التجربة  الورقة  ناقشت 
الفلسطينيّات  للطالبات  والقوميّة  والعائليّة 
يف  الدكتوراة  درجة  لنيل  يدرسن  اللواتي 

المؤّسسات األكاديميّة اإلسرائيليّة.

رات وندوات محاصنَ

محاَضرة محاَضرة )آذار(: "كمان نسويّة وكمان مسلمة" 
الدكتورة  النسويّة  الدراسات  برنامج  لمديرة 
المنتدى  لقاءات  هّواري، ضمن سلسلة  عرين 
النسوّي. تناولت المحاَضرة مواقف ونشاطات 
الناشطات  من  مجموعة  بها  تمرّ  وسيرورات 

النسويّات المْسلمات داخل الخّط األخضر.

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/04/GSP-Sawaed-March2022-1.pdf
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" ّ �تمع الفلسطي�ن�� ي "املحج برنام��

 – شلهــوب  نادرة  الـپـروفيســـورة  مــع  – ِحــوار  شلهــوب  نادرة  الـپـروفيســـورة  مــع  ِحــوار 
كيـڤـوركيان كيـڤـوركيان   )آذار(:

ندوةندوة  )آذار(: ضمن لقاء نّظمه المتحف الفلسطينّي 
فــي  النســويّة  "الحراكات  بعنــوان  زيت  بير  يف 
فلسطين: بين السياسّي واالجتماعّي"، قّدمت د. 
النسويّة  "الحركة  بعنوان  عرين هّواري محاَضرة 

يف الداخل بعد النكبة".

 - شلهوب  نادرة  الـپـروفيسورة  مع  ِحوار 
مدى  يف  اإلداريّة  الهيئة  رئيسة  كيـڤـوركيان، 
سة برنامج الدراسات النسويّة  الكرمل ومؤسِّ
االجتماعيّات  العامالت  "َدْور  المركز، حول  يف 
العدالة  قضايا  بشأن  النسويّات  والباحثات 
يف  فلسطين"،  قضيّة  رأسها  وعىل  والتحرُّر 
أعقاب صدور مقالها الذي نشرته عن الموضوع 
هي والباحثتان ستيفاني وّهاب وفردوس عبد 
أبو  زينة  الزميلُة  الِحوار  أدارت  العيسى.   - ربّه 

زرقة، المركِّزة اإلعالميّة يف المركز.

ندوة مشتركة مع الجمعيّة المسيحيّة العالميّة ندوة مشتركة مع الجمعيّة المسيحيّة العالميّة 
)حزيران(:  ندوة لعرض ومناقشة البحث بعنوان 
"الحّق يف الوصول إىل المحاكم والحّق يف اإلجراء 
إسرائيل".  يف  الكنسيّة  المحاكم  يف  المنِْصف 
الناصرة،  الليجاسي يف  الندوة يف فندق  ُعقدت 
سونيا  الدكتورة  الباحثتان  خاللها  وَعرَضت 
البحَث،  بطشون  شيرين  والمحامية  بولس 

وعّقب عليه الـپـروفيسور ميخائيل كَرَيَنّي.

تتّسم احتياجات وتطلّعات وآراء زهاء مليونَْي 
المعلومات  بِقلّة  إسرائيل  يف  فلسطينّي 
المتوافرة عنها، وبعدم أخذها بعين االعتبار أثناء 
رسم السياسات المحلّيّة والدوليّة. وهنا، يرمي 
المعرفيّة،  الثغرات  هذه  سّد  إىل  الكرمل  مدى 
نقاش  وخلق  السياسة،  راسمي  انتباه  ولفت 
معرفّي تثيره هذه الفئة المهمَّشة التي ال تؤخذ 

قضاياها عىل َمْحمل الِجّد.

المعلومات  الموقف  تقدير  أوراق  تستعرض 
لها  تحلياًل  وتقّدم  راهنة،  قضيّة  حول  الوافية 
واستشراًفا محتَماًل لتطوُّرها، أو سيناريوهات 
وخيارات تتعلّق بها. منذ بداية هذا العام، أصدر 

المركز سّت أوراق تقدير موقف. 

أوراق تقدير الموقف الصادرة عن وحدة أوراق تقدير الموقف الصادرة عن وحدة 
السياسات يف مدى الكرملالسياسات يف مدى الكرمل

https://www.youtube.com/watch?v=0x7oeKMlQow 
https://www.youtube.com/watch?v=0x7oeKMlQow 
https://www.youtube.com/watch?v=eDFoQnQWDYo&ab_channel=ThePalestinianMuseum
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)كانــون الثانــيكانــون الثانــي(  "تصريحــات عبّــاس حــول 
يهوديّــة الدولــة" -  بالعربيّــةبالعربيّــة،  بالعبريّــةبالعبريّــة

)شــباطشــباط(  "إقــرار الحكومــة اإلســرائيليّة نقــل 
القــدس:  إىل  حكوميّــة  ودوائــر  وحــدات 

بالعربيّــةبالعربيّــة   - واألبعــاد"  التداعيــات 

)آذارآذار(  "تجريــف وتشــجير أَْم تهويــد النقــب؟!" 
-  بالعربيـّـةبالعربيـّـة، بالعبريـّـة بالعبريـّـة

)أيـّـارأيـّـار(  "االعتقــاالت اإلداريـّـة كنــوع مــن أنــواع 
العقــاب الجماعــّي ضــّد المواطنيــن العــرب 
داخــل الخــّط األخضــر" -  بالعربيّــةبالعربيّــة، بالعبريـّـة بالعبريـّـة

إىل  والذهــاب  الكنيســت  "حــلّ  )حزيــرانحزيــران(  
انتخابــات جديــدة يف إســرائيل  " -  بالعربيّــةبالعربيّــة

)نيســاننيســان(  " خيــارات القوائــم العربيّــة بيــن 
انســحاب ِســيلْمان واقتحامــات األقصــى" -  

بالعربيّــةبالعربيّــة، بالعبريّــة بالعبريّــة

يل  ي  دراسات إسرا�ئ برنام��
بـحثيّة يف  أوراق  لتقديـم  دعوة  البرنامج  أطلق   
أوراق  كتابة  يف  واإلسهام  اإلسرائيلّي  الشأن 
أبعاَد  وتقّدر  تَقرأ  تحليليّة  رأي  ومقاالت  بحثيّة 
أصدر  الجديدة.  لَـپيد   – بِنِْت  حكومة  تشكيل 
أوراق بحثيّة من أصل  البرنامج حتّى اآلن ثالث 
لَـپيد:  بِنِْت –  خمس أوراق ضمن ملّف "حكومة 

قراءات مستقبليّة". 

https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2021/01/PositionPaperJanuary2021.pdf?fbclid=IwAR11LxEDrGOQkFYsogOs476gTZohSVhy4UQr_iwS9PF_Abbimip_DnXcdqE
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/01/PositionPaperHeb-January2022.pdf?fbclid=IwAR3tLxvu32WlqNa19SuGblvD41cIgyWY1O7g5lCHH8FwJY8mZPfZikyFzv8
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/01/PositionPaper-January2022.pdf?fbclid=IwAR0un3RHrHzi-AOs_VMyOp0IpIHb7nyTDb3VkxIQf6J8EA0kCmJ8aCaNMLw
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/02/PositionPaper-February2022.pdf?fbclid=IwAR1_9w9OBbxYPH7nYE6Hf60Q8sAeWZry7SiKPCL-U7ZT4kB1OlY5nSiwzX0
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/04/PositionPaperHeb-March2022-4.pdf
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/04/PositionPaper-March2022.pdf
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/06/PositionPaperMayHeb-2022.pdf
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/06/PositionPaperMay2022.pdf?fbclid=IwAR2lO9ZV8SPLXH2z6eGRH--ADBuqRfIv4bbPo8C4w5knumzU8-feusNNcxw
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/06/PositionPaper-June2022.pdf?fbclid=IwAR2vqgQdN3RS4o0cldjePFbTw80oOr8YWVnacZIXua_OwsZw4Z7hSoNUOU0
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/05/PositionPaperHeb-April2022.pdf
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/04/PositionPaper-April2022.pdf
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ي   مؤتمر مدى الكرمل السنوى�ّ

ورقــة )ورقــة )		(( "التعليــم يف القــدس يف ظــلّ حكومــة 
بِنـِـْت… إىل أيــن؟"

ورقــة )ورقــة )22(( "رؤيــة حكومــة بِنـِـْت - لَـپـــيد للعالقــة 
مــع الســلطة الفلســطينيّة"

ورقــة )ورقــة )33(( "حكومــة بِنـِـْت - لَـپـــيد والموقــف مــن 
المناطــق المســتعَمرة ســنة 967	"

مؤتمرات وندوات

َعَقَد مركز مدى الكرمل مؤتمره السنوّي للعام 
يف  رهط  مدينة  يف  الثقافّي  القصر  يف   2022
العام  هذا  يف  المؤتمر  تناول  أيّار.  شهر  نهاية 
حول  وتطبيقيّة  نظريّة  "مقارَبات  موضوع 
يف  الفلسطينّي  المجتمع  يف  والجريمة  العنف 
موضوع  حول  نقاًشا  المؤتمر  طرح  إسرائيل". 
العنف والجريمة من خالل أبحاث ودراسات ذات 
وجهة ونظرة جديدتَْين وزوايا مختلفة. يَُعدُّ هذا 
المؤتمر جزًءا من النشاط األكاديمّي الذي يسعى 
من خالله مركز مدى الكرمل إىل إنتاج مقارَبات 
واالجتماعيّة  السياسيّة  الحالة  بشأن  جديدة 

واالقتصاديّة يف المجتمع الفلسطينّي. 

لمشاهدة  الجلسة االفتتاحيّةالجلسة االفتتاحيّة  والجلسة األوىلوالجلسة األوىل  

لمشاهدة الجلسة الثانيةالجلسة الثانية 

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/05/IsraeliStudies5-Qadah.pdf?fbclid=IwAR0J1YYI0829eVgaJ-rkc9oXHYqiCvhJFuBeU1aOtIBCPEPftuvHm44d3ic
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/05/IsraeliStudies5-Qadah.pdf?fbclid=IwAR0J1YYI0829eVgaJ-rkc9oXHYqiCvhJFuBeU1aOtIBCPEPftuvHm44d3ic
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/06/IsraeliStudies5-BenetLapid2-Saher.pdf?fbclid=IwAR04Li6HyAYmS4RLCZg4DJ3gJpB1XjRjlOnCQCXP0LXYFy0pTsr4Yq6APRw
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/06/IsraeliStudies5-BenetLapid2-Saher.pdf?fbclid=IwAR04Li6HyAYmS4RLCZg4DJ3gJpB1XjRjlOnCQCXP0LXYFy0pTsr4Yq6APRw
https://bit.ly/3Q7ok0U 
https://bit.ly/3Q7ok0U 
https://youtu.be/EbZXwabuQFI
https://youtu.be/v37uKVZ7IMI
https://youtu.be/vD9vdWzgy_4


9

ندوة )آذار( ندوة )آذار( - نـــدوة ثقافيّة لمناقشة - نـــدوة ثقافيّة لمناقشة 
كتــاب: التربيــة والتعليم يف المجتمع كتــاب: التربيــة والتعليم يف المجتمع 
العــــربّي: ما بـــين الواقع واستشـراف العــــربّي: ما بـــين الواقع واستشـراف 

المستقبلالمستقبل

1

الفلسطينّيون في إسرائيل:

مقاربات نظرّية وتطبيقّية حول 
العنف والجريمة في المجتمع 

الفلسطينّي في إسرائيل

مهّند مصطفى
محّرر

المؤتمر السنوّي لعام 2022

العنف والجريمة العنف والجريمة 

 َعَقَد مركز مدى الكرمل، بالتعاون مع المكتبة 
العاّمة يف أّم الفحم، ندوة فكريّة لمناقشة كتاب 
الـپـروفيسور خالد أبو عصبة "التربية والتعليم 
يف المجتمع العربّي: ما بين الواقع واستشراف 

المستقبل".

ديدة إصدارات حج

ديدة مشاريع حج

 كتاب "الفلســطينيّون يف إســرائيل: مقارَبات الفلســطينيّون يف إســرائيل: مقارَبات 
ــف والجريمــة  ــة حــول العن ــة وتطبيقيّ ــف والجريمــة نظريّ ــة حــول العن ــة وتطبيقيّ نظريّ
إســرائيل".  يف  الفلســطينّي  المجتمــع  إســرائيليف  يف  الفلســطينّي  المجتمــع  يف 
أصــدر المركــز كتابـًـا بعنــوان “الفلســطينيّون يف 
إســرائيل: مقارَبــات نظريّــة وتطبيقيّــة حــول 
العنــف والجريمــة يف المجتمــع الفلســطينّي يف 
إســرائيل  ”، وهــو مــن تحريــر د. مهنـّـد مصطفــى 

ــر العــاّم لمركــز مــدى الكرمــل. المدي

PDF لقراءة كتاب المؤتمركتاب المؤتمر بصيغة

ويكي فلسطينويكي فلسطين

يديــر مركــز مــدى الكرمــل ومركــز إعــالم - المركز 
نصــف  خــالل  اإلعالميّــة،  للحرّيّــات  العربــّي 
فلســطين؛  ويكــي  مشــروع  األخيــر،  الســنة 
وهــو مشــروع شــبابّي ريــادّي ثقافــّي، يرمــي 
إىل تأهيــل رّواد محرّريــن يف الموســوعة الحــرّة 
التعــاون،  مؤّسســة  مــن  بتمويــل  ويكيـپـــديا 
حيــث جــرى نشــر دعــوة لالنضمــام إىل مشــروع 
ويكــي فلســطين لإلســهام يف اإلنتــاج المعرفــّي 
األّول يف شــهر  التدريــب  وُعِقــد  الفلســطينّي، 
شــباط بمشــاركة مجموعــة مــن المشــارِكين 
ــة رام  ــن يف مدين والمشــارِكات، عــىل مــدار يومي
اللــه. وكذلــك نُِشــرت دعــوة لتقديــم مقترَحــات 
ــيديوهات قصيــرة ضمــن المشــروع.  تصويــر ڤـ

علم النفس التحرُّرّيعلم النفس التحرُّرّي
يعمــل مــدى الكرمــل عــىل التحضيــر إلطــالق 
ــم النفــس  ــد تحــت التســمية "عل مشــروع جدي
فهــم  إىل  تهــدف  مقارَبــة  وهــو  التحــرُّرّي"، 
ســيكولوجيّة األفــراد والمجتمعــات المضطَهدة 
نظريّــة  مقارَبــة  بواســطة  وذلــك  والمْفَقــرة، 
التــي  االضطهاديّــة  والبنــى  ُُّظــم  للن وعمليّــة 
تتحــّدى  وكأفــراد.  كمجتمــع  فيهــا  يعيشــون 
هــذه المقارَبــة المفاهيــم الغربيّــة التقليديّــة 
لعلــم النفــس االجتماعــّي، وذلــك بإضافتهــا بعًدا 
تحرُّريًّــا لمقاربــة وفهم الظلــم والقهر بين األفراد 

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2022/06/ConfBook2022WEB.pdf
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تابعونا

 https://www.mada-research.org

Mada al-Carmel

Mada_al_Carmel

Mada_alCarmel

Mada al-Carmel

والمجموعــات. يفتـــح هــذا التوجُّــه بابًــا واســًعا 
ــع  ــان الخاض ــا اإلنس ــق يف خباي ــات تتعّم لدراس
االقتصــادّي  محيطــه  ـف  تخلُـّ الشــتراطات 
واالجتماعــّي والسياســّي والعلمــّي، وهو التوجّه 
الــذي ينــوي أن يتبنـّـاه مــدى الكرمــل مــن خــالل 
هــذا المشــروع. وهــي كمقارَبــة مناِســبة عــىل 
نحــٍو خــاّص -بــل  كذلــك ضروريّــة- لمجتمعــات 
تعانــي مــن القهــر والقمــع عــىل نحــٍو منهجــّي 
ومتواصــل، كالشــعب الفلســطينّي عموًمــا عــىل 
ســبيل المثــال، وبضمــن ذلــك الفلســطينيّون يف 
إســرائيل، كمــا كان يف تجــارب شــعوب أخــرى 
عــىل مــرّ التاريــخ عانــت مــن القهــر واالضطهــاد. 
ويرمــي مــدى الكرمــل، من خــالل هذا المشــروع، 
إىل إنتــاج وعــي نقــدّي ومعرفــة بديلــة مــن خــالل 
لمشــاكل  العــاّم  الســياق  ومعالجــة  تفكيــك 
وظواهــر يواجههــا األفــراد والمجتمع المقهور يف 
حياتهــم اليوميـّـة، وذلــك مــن خــالل َعْقــد نــدوات 
ولقــاءات تفاكريـّـة بيــن اختصاصيّيــن ومعنيّيــن 
ــن الســيكولوجّي والسوســيولوجّي،  يف المجالَْي
تحليليّــة  أوراق ومقــاالت  نشــر  إىل  باإلضافــة 
تتنــاول مظاهــرَ القمــع والتمييــز التــي يعيشــها 
المجتمــع الفلســطينّي، وانعكاســاتِها النفســيَّة 

ــراد وعــىل المجتمــع. عــىل األف

منتدى مدى الكرمل للتفكير السياسّيمنتدى مدى الكرمل للتفكير السياسّي

يــرى مركــز مــدى الكرمــل أهّميّــة يف المبــادرة 
لتنظيــم منتــدى مــن األكاديميّيــن والمثّقفيــن 
المنتــدى  يرمــي  الفلســطينيّين.  والناشــطين 
أوضــاع  بشــأن  ِحــوار  وإنشــاء  التــداول  إىل 
وعملهــم   "48 الـــ  "مناطــق  يف  الفلســطينيّين 
كجــزء  ومســتقبلهم  السياســيَّْين،  وفكرهــم 
كلّــه  يقــع  الــذي  الفلســطينّي  الشــعب  مــن 
ــع  تحــت حكــم اســتعمار اســتيطانّي عــىل جمي
أنحــاء فلســطين. ويطمــح المنتــدى إىل طــرح 
أفــكار نقديّــة وجديــدة، بمــا فيهــا تحــّدي بعــض 
يعمــل ضمنهــا  التــي  السياســيّة  المســلَّمات 
يجتمــع  الفلســطينّي.  السياســّي  النشــاُط 

أعضــاء المنتــدى عــن طريــق الــزوم َدْوريًّــا لمــّدة 
تتــراوح بيــن ســاعتين وســاعتين ونصف شــهريًّا. 
يتــرأّس المنتــدى الـپـــروفيسور نديــم روحانــا.
ــة  ــدت خمس ــرة، ُعِق ــنة األخي ــف الس ــالل نص خ
ــع عقــد لقــاء وجاهــّي يف  لقــاءات، ومــن المتوّق

شــهر آب الجــاري يف مدينــة الناصــرة. 

 رصد األطروحات البحثيّة  رصد األطروحات البحثيّة 

ــه زمــالء/ ــاًء عــىل توجُّ يعمــل مــدى الكرمــل، بن
ــرا إلينــا،  زميــالت باحثيــن/ات ومهنيّيــن/ات مؤخًّ
عــىل تجميــع األطروحــات البحثيـّـة التــي قــام بهــا 
خرّيجــو اللقبَْيــن الجامعيَّْيــن الثانــي والثالــث، 
ــزة،  ــة المتميّ ــمنارات البحثيّ ــض الس ــك بع وكذل
بشــأن المجتمع الفلســطينّي والمجتمع العربّي 
ــة  ــوم االجتماعيّ ــة يف مجــاالت العل بصــورة عاّم
بغيــة تحميلهــا يف  كاّفــة؛ وذلــك  واإلنســانيّة 
موقــع مــدى الكرمــل لكشــف هــذه الدراســات 
للباحثيــن وللطلبــة الجامعيّيــن، وللتعــرّف عــىل 
ــة العــرب، ومــن أجــل  ــاج األكاديمــّي للطلب اإلنت
دفــع نشــر بعــض تلــك المــوادّ باللغــة العربيـّـة أو 
باإلنـچـــليزيّة عــىل هيئة مقاالت علميـّـة أو كتب. 


